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Barnsdeltagelseiritualeretterdodsfail-)
Atle DYregrov

Senter for KrisePsYkologi

Children's participation in rituals following death'

Abstract'-Ritualsservereligious,social,psychologicalandhygienicalpurposes
following death. Ritual, ginJror. und structure-to cfraotic life situations' For chil-

dren they help make,n" r?rr"r*r, "ou"t"tu"t 
t"ntasies, foster a <<cognitive grip> on

thesituation,aswellashelpthemtoexpressemotions.Inthispaperpracticalsug-
sestions are given 

",' 
#;^i"i;;iua" }t^ira."n in rituals. The following aspects are

Emphasized: the need 
-for-ir,orougtr 

preparation before viewing the dead body'

beins followed by a 
""ti"i "a"ri' 

rtunini. ttt" opportunity to take a 
-concrete 

fare-

wellland the possibilit|;;;"i[i;; or ptaling tt Jiituution through afterwards' It is

not advisable to inctuOlitriiJi"n'i" viewinf wtten ttt" boay is burned beyond rec-

ognition, the body tt d*;;;;;;Jupon-nnding' the child protests strongly against

taking part, or 1r," 
p*"iiJi""";lifti"'n "f 

inuotulne it " 
chili' Rituals when the dead

person is not touno "^i"t"tiU"O' 
as is rituals io use within the school-system'

Lastly, spontaneous und th"tup"utic rituals are described'

Innledning
i;til;;,lft agliglivets forventede og plutse-

ii-" o??ti"ll,Inn'gir psykologer som viktige

os'vkososiale innsatspersoner etter 
. 
storre

"tyt 
t"t og katastrofer' I disse situaslonene

uii nltt"n"ulltid sporsmilet om barns,delta-

n"ir" una". rituaier som syning og begra-

i"it" *"fae seg. Denne artikkelen er ment

ro- 
"n 

p*ttisf rettesnor for ridgivning til
l"*"f"tiilier omkring barns deltagelse i

ritualer.^^-Vaniiguis 
forbinder vi et rituale med.spe-

sielle fe"lleshandlinger som markerer livets

ou"r***tperioder. De fleste ritualene knyt-

;* ;; i"trot til fodsel, konfirmasjon' ekte-

ti.^p 3g egd. Ritualene bidrar til en felles

I"tt'.,rtiitg av hendelser som er av spesiell

;,ydt;iil"f"r slektens viderefpring' for liv
os dgd. Ritualene er aktiviteter som grr sym-

UEf.t u,ttykk for fglelser og tanker hos en

;;;;;t, iu*iti" eller gruppe' De finnes i alle

iu#unn, i ulike kulturei og religioner' Men

rituell atferd har samtidig bll-tt benyttet for i
holde demonene unna' for i sikre seg mot

;it["; "g 
for i prise det guddommelige'

Ritualene 
-kommer i serlig grad til-anvend-

"fr" "at 
enkeltmennesker, familier eller sam-

funn opplever store omveltninger eller

tiir"t. I'krisesituasjoner vil ritualene repre-

;;;*" det sikre og uforgjengelige'. og de

il;6;t oss til i gilnopprette stabilitet og

.lal* f o"nn" artifkelenbmtales bide tradi
,ion"tt" handlinger (syning og begravelse.) i

tilknytning til dOdsfall og. rituelle m,1T:.Jtn-

!"t"it"*" r."tt. lystenning, flaggheising)

som ritualer."-ni 
*t"n" har betydning pi mange nivier;

de bekrefter identitet og tilhorighet. trl et

,oriA, og kulturelt fellesskap' samtidig som

a" "i -JO pi fl regulere menneskelig sam-

soill. Giennom ritualene lettes overgangen

;i;;t iiitiutt til en annen' Ritualene er ikke

ffi;;Jld;, selv om de Pi sett.og vis

t"ot"i"","tir en kulturs kollektive hukom-

;5i;-;iil arv. Skiftende tider forer til
omforming av ritualer, til bortfall av noen og

til fremvelst av nye' Det som oppstflr som et
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*) Denne artikkelen er skrevet med stotte fra Rldet

for Psykisk Helse.
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sDontant rituale hos 6n gruppe tas opp av

u'nat" gtupper dersom ritualet tilfredsstiller
nittig" toiiule eller emosjonelle behov'

Ritualer og ritualfunksjoner ved dgdsfall
Det er vinlig A ta avskjed med den dgde '

ved pi ulikt vii i markere dette rundt syke-

,"n*, bet" eller kiste. Nflr et dpdsfall skjer pfl

svkEhus eller i institusjon (f.eks' sykehjem),

tr'otdes det ofte en bdreandakr med de nrr-
meste tilstede. Dette kan skje i sykehusets

kapell eller syningsrom eller i birehusets

kapell. Etter et plutselig d0dsfall samles

familien for i se den dgde etter at represen-

mnter for begravelsesbyri har stelt den d/de'
Med en fellesbetegnelse vil dette bli kalt for

syning eller visning. Enkelte begravelses-

byrier har egne synrngsrom
Det er iglen blitt mer vanlig at det tilrette-

legges for? mennesker skal fi lov til i dg i
hjemmet etter langvarig sykdom, etter at tra-

disjonen har vart mindre benyttet i en peri-

ode. f slike situasjoner blir bide barn og

voksne mer fortrolig med det som skal skje,

noe som ogsi har bevirket at den dgde i
mange tilfelle blir liggende i noen tidi hjem-

met, slik at slektninger og venner kan komme

i vise den dode den siste ere. Ogsi etter plut-

selige dgdsfall er dette mulig i en del tilfelle,
noe- som muliggj6r utfgrelsen av rituelle
handlinger i avdpdes hjem. Faktisk kan den

som dOr flyttes fra sykehus/institusjon til
hjemmet foi at familien pi tradisjonelt vis

kan la familie og venner ta den siste avskjed

der. Transport av den d4de fra hjem/sykehus
til birehuset/kapellet har tradisjonelt vrrt
omspunnet med ritualiserte handlinger (spe-

sielt tempo, hgytidelighet)' Barn bor ha en

naturlig plass i samtlige av disse ritualene'
N&r- dOden rammer kan de offisielle

ritualene, som syning av den dgde, begrav-
else eller bisettelse, tjene bide religipse,

sosiale og psykologiske funksjoner. Den f6l-
gende fremstilling av ritualenes funksjoner
f,ar stottet ses til Rando (1984) og Egeberg

(1993). A"deltg er ritualene med pi i gi de

sgrgende en kontekst av felles mening, hvor
de 

-kan integrere det som har skjedd i sitt

trossYstem. De sosiale aspektene er knyttet
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til den offentlige markeringen av skillet mel-

lom den dOde og de som lever tilbake, og til i
fastholde eller 6ekrefte den sosiale tilhorig-
het til en gruppe. Dette skjer ved at omgivel-
sene tillates i uis" sin stOtte og omsorg' Slik
sett er ritualene med pi fl sikre sosial stptte

for den etterlatte familie, enten dette skjer i
form av emosjonell eller praktisk st@tte'

Avkorting av iitualene i forbindelse med

dodsfall iruer derfor slike samfunnsnedfelte
stdttemekanismer' Men ritualene vil ogsi
binde den sosiale gruppen sammen, samtidig
som medlemmene av gruppen ser at om noe

skulle skje med dem si vil andre stille opp

for familien. Rent praktisk er ogsi begravel-

sen ngdvendig av hygieniske grunner for il
bli av med den dode kroPPen.

Dpdsfall, spesielt nir de kommer helt uven-

tet, kaster familien ut i en kaotisk periode si
vel praktisk, som sosialt og f6lelsesmes'sig'

Ritualene er med pil h gi form, orden, struktur
og trygge rammer i en slik kaotisk situasjon'

" M;;; det tidligere var stramme regler for
atferd og ritualutforming i forbindelse med

livets overgangsfaser, f'eks. i form av sgrge-

bind, det e bere svarte klar, bruk av grite-
koner for f, sikre at griten kom osv., er det i
dag i vir del av verden atskillig storle varia-

sjon i uttrykksmiter og muligheter for.indi-
viduell tilpasning. Dette skaper mer usikker-
het pi hvordan ritualene skal tilrettelegges,
men innebarer ogsfl muligheter for & tilpasse

ritualene slik at de i storst mulig grad kan

hjelpe etterlatte til egne, naturlige uttrykk
for tap og savn.

Hvilken psykologisk betydning har
ritualene for barn i forbindelse med
dodsfall?

Ritualene tjener liknende behov hos voksne

og barn (Silverman & Worden, 1992). Ritu-
ailne tjener flere viktige psykologiske funk-
sjoner. De tjener til i redusere uvirkelighet,
hindt" fantasier, fremme barnets tankemes-

sige <<grep>> om dgdsfallet, stimulere til
fglelsesmessige uttrykk for tapet, gi barn

mulighet til i ta konkret farvel med den d6de

og gibutn og voksne en felles erfaringsbak-
grunn for senere sarntaler.
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Barn i forskolealderen trenger i fi konkre-
tisert dgden for i bygge opp forstielse for
hva doden er, for i skjonne at alle livsfunk-
sjoner har opphgrt og for i forsti at den dode
ikke kommer tilbake (Dyregrov, 1989).
Syning og begravelse konkretiserer og virke-
IiggjQr det som har hendt. Dette gir et viktig
fundament for barnets videre forstielse av
det som har skjedd.

Skolebarn opplever at det som skjer er
uvirkelig, de vil ikke tro det, de venter pfl at
noen skal si at det hele er en drom, at det ikke
er sant. A se og ta pi den dgde glgr det uvir-
kelige virkelig:

<<Det var fgrst nir jeg si pappa ligge der i kis-
ten at det gikk skikkelig opp for meg hva som
hadde skjedd. Det var godt 6 se han ligge der
si fredfylt, at han hadde det godt. Jeg tok pi
han. Det fgltes si riktig og si godt 6 fi tatt far-
vel med ham pi den miten. Jeg ble rolig, for
han hadde det godu.

Vi skal merke oss at skikken med i ta pi
den dgde har lange tradisjoner i Skandinavia.
Fra Norge beretter Joh. Th. Storaker at det
var skikk at kisten ble ipnet fgr liket ble
biret ut av huset slik at alle som var tilstede
kunne ta avskjed med den dode. Dette skjedde
ved at hver enkelt gikk frem og la sine hen-
der pi liket. Han skriver videre:

<<Smaab6rn skulle ogsaa gigre dette; thi da
skulle de ikke drgmme ondt og skulle ogsaa
snart glemme Sorgen>> (Storaker, 1935, s.72).

Ritualene hindrer ogsh ulike fantasier av
typen:

<<Kanskje han ikke er dpd likevel?>
<Kanskje er det skjedd en feil - en forbytting
av navn?>>

Men kanskje enda vanskeligere blir fanta-
siene om hvordan den dode s& ut:

<<Hvor skadet var hun?>>

Bide voksne og barn kan senere anklage
helsepersonell, prester og begravelsesbyri
for at de ikke <<overtalte> dem til i vere med:

<<Du sa at det var best at jeg si han, rnen jeg
ville ikke. Ni angrer jeg foijeg har si mange
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fantasier hvor han ser helt forferdelig ut. Selv
om jeg har fitt vite at han ikke var si skadet, si
kommer disse forferdelige bildene. Du skulle
ha presset meg meD)

Mens det er mulig i hjelpe barn til i ta
kontroll med konkrete minnesbilder fra en
syning, er det mye vanskeligere i hindre
eller kontrollere fantasibilder.

Deltagelse i ritualene er ogsi med til i gi
barn et forstandsmessig <<grep> om dpds-
fallet, fordi ritualene bekrefter det ugjen-
drivelige faktum at den dgde ikke kommer
tilbake. Samtidig tillater ritualene en h6yti-
delig, men konkret ramme hvor fglelser kan
fi utl6p, hvor det 6 slippe fglelsene til ikke
bare er tillatt, men faktisk gnskelig. Stem-
ningsskapende effekter (lys, hgytidelighet,
blomster, liturgi) letter det fglelsesmessige
uttrykk, og samveret med andre i samme
eller lignende stemningsleie gjor det lettere i
la folelsene fi utlop. Det ordlose uttrykkes
gjennom felles handling og ved hjelp av ritu-
aliserte ord (f.eks. bgnn).

Innebygd i ritualene er ogsi handlinger
som tillater et direkte uttrykk for fqlelser
Gjennom & legge tegninger, brev, gienstan-
der eller blomster i eller pfl kisten, ved i
kunne snakke til den dode, vare med i fglge
(brere) kisten til graven osv., si fremmes et
konkret og direkte uttrykk for indre fglelser,
et uttrykk som kan vare vanskelig i fi til
gjennom ord alene. Barn uttrykker seg van-
ligvis bedre giennom handling og lek enn via
ord, og de rituelle handlingene kan mer
direkte uttrykke ubevisste og bevisste fglel-
ser enn ord. Samtidig bestir ritualene av en
klar begynnelse og slutt, slik at folelsene blir
mer hflndterbare.

Til sist blant funksjonene skal det nevnes
at ritualene ogsi gir voksne og barn etfelles
utgangspunkt for samtaler om dgdsfallet,
ikke bare i ukene som fglger, men senere i
barnets liv.

Samlet fremmer ritualene forstielsen av
det som har skjedd, samtidig som de letter
det emosjonelle uttrykk for tapet. Ritualene
blir viktige for det sgrgende barnet i tilpas-
ningen til et nytt <<indre>> liv, hvor savnet skal

,



leves med i barnets tanke- og folelsesverden,

on i A"n ytre tilpasning til aktiviteter hvor

d]n dede ikke lenger inngir. Gjennom ritua-

lene oversetter barna tanker og fglelser til
konkrete sYmbolhandlinger'

Deltagelse under syning av den dode

Forbredelse til sYning'

Barn bor bare inkluderes i syning av den

d6de dersom de er grundig forberedt pi
situasjonen. En grundig forberedelse inne-

barer at de er informert om:

a) hvordan rommet den dode ligger i ser ut,
inkludert hvordan det er dekorert, f.eks
med blomster, malerier, lYs, m.m.

b) hvordan kisten ser ut, at den er ipen, hvil-
ken farge den har, hvordan den er <pyn-

teb>, utskjaringer, etc'
c) hvordan den dgde ser ut, farge pi ansikt

og hender, ved skader: synlige og tildek-
kede skader.

d) temperaturen i rommet, at den dpde har
vaert oppbevart kjolig og derfor kjennes
kald ved ber/ring, og at huden ytterst er

blot, men at den dpde kjennes stiv ut under
den blote ytre huden

e) at voksne kan reagere med sterk gret og
uro i en slik situasjon, at dette ikke er far-
lig

fl at de har lov til fl reagere akkurat slik de

selv fgler, og at ingen vil si noe om de ikke
griter.

g) at de selv kan ta pi, klemme eller kysse
den dode om de vil, men at det ikke er alle
barn som dnsker det,

h) at stgrre barn og ungdom noen ganger kan

Onske litt tid alene sammen med den dode
uten foreldre tilstede og at dette er mulig
for dem om de onsker det.

Foreldre bor vite at smi barn ikke alltid
har tilmodighet til fl vrere stille eller forbli
rolige over lengre tid i en slik situasjon. De
mi kanskje fglges ut etter en stund, eller de

mi fi lov til 6 tumle litt rundt i syningsrom-
met. Ungdommer kan vise sterke f/lelses-
messige reaksjoner som kan vere ubehage-
lige i vare vitne til men som er ufarlige'

Det kan veere fornuftig at en som kjente
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den dgde godt fprst gflr inn til den dode for fl
se pfl rommet og den dode,f4t han/hun ger ut
til de som venter og gir en detaljert beskri
velse av hva som venter dem.

Nir denne forberedelsen vektlegges sfl

sterkt, si er det for 6 redusere mulighetene
for at situasjonen skal <<brenne seg fasb> som

et traumatisk minne (se Weller et al.,1988).
Et barn som er dirlig forberedt kan i verste
fall skades for lang tid fremover, og nega-
tive, traumatiske bilder kan brenne seg inn
detaljert og intenst:

<Jeg fikk sjokk dajeg tok pi han. Han var si
iskald.> <<De hadde greid hiret bakover. Han
hadde aldri hiret slik.>

Vi vet ogsi at barn kan ha klare meninger
om hvilke klar den dgde skal ha pi seg i kis-
ten, og foreldre kan trekke barna inn i denne
avgjPrelsen:

<Jeg vil at han skal ha pi seg den matrosdres-

sen han hadde pi seg pi f6dselsdagen sin>.

Dersom dodsfallet skjer i hjemmet etter
lengre tids sykdom vil det vsere naturlig at
den dode stelles og fir ligge hjemme, og at
symbolske markeringer finner sted der. Barn
vil ofte utforme sine egne smi seremonier i
en slik situasjon: Gretes (ca 5 ir) lillebror
dode hjemme etter lengre tids sykdom. Han
ble liggende hjemme pi rommet sitt i et
dpgn. Far la han selv i kisten. Familiemed-
lemmer kom og gikk og tok avskjed. Grete
tok avskjed pi sin egen mite. Hun oppholdt
seg inne hos broren, sang og <<leste>> for han

og snakket med han. Fra stuen hentet hun en

spesiell blomst som hun la ved hodet hans, si
puttet hun en penge inn i hinden hans, fOr
hun passet pi at han fikk en liten bil og bam-
sen sin med seg.

Syningen
Hvem skal fqlge barnet inn?

Barnet skal gi inn til den dode i fglge med

en naerstiende person som det har tillit til.
Det finnes flere praktiske lgsninger pi dette.
Nir mor, far, soster eller bror dOr, vil for-
eldre eller gjenlevende foreldre selv vare i
sjokk og sorg. Det mi forventes at de selv
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kan reagere sterkt i situasjonen. Ved selv fl gfl

inn til aln dOde forut for barna, kan de fi lov
til i reagere uten i mitte ta seg sammen for

barnas del. Alternativt kan en annen person

som stir barnet eller barna nrer fplge med

inn, forklare hva som skjer, st/tte nflr det er

n/dvendig, eller fplge ut om barnet trenger

"n 
paos".-spesielt viktig er det fl gjore reak-

sjoner forstlelige for barn dersom de er vitne

til sterke reaksjoner blant de voksne'

Konkrete uttrykk for sorgen.
Barn som er med inn i syningsseremonien

mi ffl anledning til i gi konkret uttrykk for
sin sorg. Dette betyr at de pi forhand er opp-

fordreitil h lage eller ta med noe som kan

legges i kisten til den dgde. Denne rituelle
trin?ting har stor symbolsk kraft og {{ en

viktig betydning i barnets sorgbearbeiding'
Barn trenger bare fl gis id6en om i ta med

noe til kisien, si vil de ofte selv ha en rekke

konkrete idder om hva det kan vrere. Blant de

gienstander eller ting de gjerne vil ta med

eller kan oppfordres til 5 ta med er:

- tegning(er), leke(r), brev, dikt, CD-plate,

bo-k, lotografier, innlest avskjed pn

kassettbind, hflndplukkede eller andre

blomster, andre gjenstander med sym-

bolsk verdi f.eks. noe de laget til mamma

eller pappa i barnehagen eller pfl skolen'

Om dodsfallet skjedde plutselig, uten noen

anledning til i ta farvel, er det viktig i stimu-

lere til at de tar avskjed under syningen. Dette

kan de gigre gjennom i si noe hgyt eller inne i
seg til den d6de, eller de kan hviske i den

dg-cles 6re. Gjennom et avskjedsbrev kan litt
stgrre barn uttrykke det de aldri fikk sagt, det

de angrer pi, eller andre viktige tanker det

giOr goAt i gi en konkret form. Hvis forholdet
ti aen d6de har vert vanskelig eller ambi-
valent kan dette vere til stor hjelp.

Barn larer giennom sine sanser. Noen
barn vil uten videre ta pi den dpde, spesielt
hender og hir har stor betydning i denne

situasjonen, mens andre kvier seg for dette'
Her skal det utvises takt og ikke press, men

barna skal vite at det er lov i ta pi eller
klemme den dode.
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Om et barn ikke vil gi inn med en gang, sfl

brukes tid ute til i stOtte og motivere for fl gi
inn, men ikke press barnet. Noen barn gir
fort ut etter at de er kommet inn, men vil
kanskje gi inn igjen senere' La barna selv

bestemme tempoet. Det er ogsi blitt vanlig-
ere fl ta fotografier av den dgde i kisten, noe

som ikke minst har betydning om det er et

barn som dor. Barn har et mer uproblematisk
forhold til slike bilder enn voksne. De kan be

om i fi se pi det, og ha 6nske om fl vise det

til venner og slektninger. Ogsi her skal vi
vokte oss for i la voksne stengsler hemme

barnas naturlige behov.

Etter syningen
Selv om syningsseremonien skjer med

godt forberedte barn og med voksen- st6tte

inderveis, kan det vere en sterk opplevelse
for deltagende barn. Derfor mi det veere

anledning for barna til i stille sporsmil like
etterp6, til i sette seg ned til en samlings-
stund med de voksne hvor det som nettopp er

lagt bak dem samtales om. Kanskje tar det

litt tid f$r sporsmfll og tanker melder seg,

men en mulighet til i uttrykke det de har

veert med pil bor muliggiores. Barna kan i
den fprste etterperioden stadfeste det de har

opplevd. Smi barn som for fgrste gang har

ff,tt konkret erfaring med doden kan si:

<<Ni kan jeg aldri bade mer med pappa' Ni kan

vi aldri mer gi tur sammen>>.

Dette viser at barna samler inntrykkene til
en ny forstielse av hva d6den er. Andre gan-

ger ican de ha mange sporsmil, eller-de kan

be om i fi gi inn en gang til. Fgrskolebarna
kan detaljert gjenspille ritualene i lek i tiden
etter d@dsfallet. Mindre barn som ser den

dOde i kisten mfl ffl vite at lokket settes pi
kisten for den d6de begraves. Dette fordi de

ellers tenker konkret pfl at den dpde fflr jord
pi seg:

<<Det mi vare ekkelt for mamma i fi jord i
munnen nede i graven>>

Ndr skal barn ikke vere med?
Barn skal ikke delta ved syning i situasjo-

ner der den d0de er skadet til det ugienkjen-
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nelige. Det er fprst og fremst to situasjoner
defte omfatter:

- nflrden d@de omkom ibrann, og vedkom-
mende er svert forkullet. Mindre brann-
skader, f.eks. nir overhuden er svidd av,

skal ikke medf0re at barnet utestenges, en

representant fra begravelsesbyr&et kan
stelle den dgde slik at syning blir mulig.
Enkeltefly- og eksplosjonsulykker gjgr det
ogsi umulig med visning, fordi det bare er
kroppsdeler tilbake. I slike situasjoner
benyttes andre rituelle markeringer.

- nflr den dlde blir funnet etter lang tid og
liket har gitt i opplOsning, enten den dode
har lagt i sjo eller pfl land. Sterke syns- og
luktinntrykk glOr det utilr6delig 6 gjen-
nomfgre visning i slike tilfeller.

Vanligvis vil den d6de kunne vises etter
trafikkulykker, arbeidsulykker o.1., til tross
for svart omfattende skader. Noen ganger
mi deler av den dode dekkes til med banda-
sjer eller pfl annen mite.

Hva hvis barnet ikke vil?
Barn skal aldri presses til i vaere med.

Dersom barnet motsetter seg i delta, skal
barnet motiveres for i delta. <<Det er viktig
at du er med, fordi dette er siste gang du fir
se pappa. Senere, nir du blir stor, vil du
synes det var viktig at du var med. Jeg skal
vere der hele tiden, og du behover ikke
veere lenge der inne om du ikke vil det>>. Om
barnet er redd for hva det vil se kan det sies:
<Jeg vet du er redd for hvordan hun ser ut,
siden skadene var si store at hun dade av
dem. Akkurat derfor er det viktig at du er
med, fordi du ellers kan fi fantasier om
hvordan hun si ut, fantasier som er verre
enn virkeligheten>>. Er motstanden stor si
aksepter den og bruk tid: <<Dette er ikke noe
du behgver i bestemme deg for akkurat ni.
Tenk litt pi det, si kan vi snakkes senere>).
Som oftest er det mulig i la barn se en dag
senere enn det som var planlagt, dersom de
ombestemmer seg.

Si ogsi til barnet at det skal bli grundig
forberedt pi hva det vil mpte, og at andre
barn som f6rst ikke ville vare med pfl syn-
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ing, senere har sagt at de var veldig glade for
at de var med.

Hva hvis foreldre ikke vil?
Foreldre kan ikke tvinges til i ta barna

med. Om foreldre over hodet ikke kan tenke
seg fl inkludere barna, si skal det brukes tid i
ridgivningen til i hjelpe foreldre til i forstA
hvorfor det er viktig at barna er med og hvil-
ken urett vi gjOr barn om vi stenger dem ute.
N&r foreldre er i tvil, er det ogsi viktig i la
dem fi tid, 6la tanken fi modne seg. Nflr for-
eldre ikke Onsker at barn skal vere med, sfl er
det vanligvis fordi de tror at barnet:

- kan ta skade av det
- andre har sagt at de ikke b4r a barna med

- de er selv redd for situasjonen, for hvor-
dan de vil reagere og hvordan deres reak-
sjoner kan virke pi barna

All v6r erfaring tilsier at et barn som er
godt forberedt og som har fglge av en voksen
st6tteperson ikke tar skade av det. Andres rid
er ofte basert pi en feilaktig og enkel tro pi at
det er best for bamet i huske den dode som
han/hun var, uten i forsti den langsiktige
betydning deltagelse i syning kan ha for i
hindre fantasier og gSArc dgdsfallet virkelig.
Barn som deltar fir ikke gkte problemer med
i huske den dode slik han/hun var i levende
live. Vflr erfaring er at bam i likhet med voksne
senere strever med at de unnlot fl vare med pi
syningen, mens ffl strever med minner fra
syningen. Barnas valg tas ofte av foreldrene,
mens det er barna som skal leve videre uten i
fe tatt del i en viktig familiehendelse.

Dersom foreldre ikke Onsker 6, ta barna
med, bpr de bruke tid pi i tenke giennom
dette. Om de ikke umiddelbart vil ta barna
med, si kan de bruke noen timer til 6 tenke
seg om. Ikke sjelden'ril de ombestemme seg
i ta barna med, ikke minst hvis de fgler at
prest, begravelsesbyri-personell eller helse-
personell vil stille opp og stgtte dem igjen-
nom seremonien. Dersom foreldre ikke
makter i ha barna med, er det viktig at de
etterpi kan fortelle barn sfl detaljert som
mulig hvordan det var, slik at barnas fanta-
sier kan motvirkes.
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Kan barn i alle aldre delta?
Lav alder er ikke et argument for i unn-

late i ta barn med pi syning. Et lite barn
under 3 ir vil ikke forstfl mye av det som
foregflr, men det fl delta kan fi stor symbolsk
betydning for barnet nir det blir eldre. Dette
argumentet har selvf0lgelig bare gyldighet
nflr det er en ncr slektning av barnet som er
dod, slik som mor, far, spster eller bror.

Karl pi 16 flr sier han skulle onske han
hadde veert med under syning og begravelse
den gang hans far dgde da han bare var 1 6r.
<Det hadde vart si godt 6 vite at mamma bar
meg pi armen inn til pappa, at jeg hadde vart
den>.

Forberedelsene av barnet mi imidlertid til-
passes barnets alder. De helt smi barna mfl
fortelles at de voksne er lei seg for at mamma
eller pappa er d6d. De mi forklares pfl en kon-
kret mite hva dod er: <<Nir vi dor, si slutter vi
i puste, hjertet slutter fl slfl (la de kjenne pi
eget hjerte eller ditt hjerte), og hir og negler
slutter i vokse. Nir pappa er d4dkan han ikke
kjenne noe, f.eks. om vi kniper han i hinden,
og han tenker ikke lengre.> De mi fi vite at
den som er dgd kjennes kald om de tar pi han/
henne. Stgrre barn trenger presis informasjon
om hva som skal skje, og opplysning om at de
har lov til i ta pfl, klemme o.l.

Begravelsen, minnesamv&r og senere
ritualer

Mye av det som er omtalt under syning
gielder ogsfl ved begravelsen. Barn skal vare
godt forberedt, ha en nser, trygg voksen ved
sin side som de kan stille sporsmil til, og de
skal kunne gi uttrykk for tanker eller reak-
sjoner etter seremonien. Forberedelsen inne-
barer at barna kjenner til hva som skal skje,
fra klokkene begynner i ringe med musikk-
forspill, til det som skjer senere (salmer,
minnetale, kransepileggelse, taler, b6nn,
skriftlesninger, jordfestelse m.m.).

Ogsi under begravelsen kan den rituelle
markeringen v&re viktig for barna, i form av
blomsten(e), tegningen o.l. som de legger pi
kisten, eller ved at de kan si sin avskjed inni
seg eller uttrykke den gjennom et brev som
legges pi kisten.
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Barn kan med fordel trekkes inn i forbere-
delsene f6r begravelsen, spesielt de litt eldre
barna. Dette gjelder f.eks. hvilke musikk-
stykker som skal nyttes, hvilke salmer som
skal synges, hvor kranser og blomster skal
ligge m.m. Nir det er litt storre barn eller
ungdommer som dOr, kan bestevenner trek-
kes inn dersom foreldre kan tenke seg det.

Nir barn har mistet sOsken, kan det godt
v€ere at de vil Onske fl lese et dikt, lese et lite
eventyr eller en regle som barnet likte sarlig
godt, synge godnattsangen barnet var si glad
i, eller lese fra et avskjedsbrev de si legger
pi kisten. Dette skal ikke skje etter press,
men barna mi ffl vite at dette er mulig og litt
tid til 6 tenke pi om de Onsker i bidra pi
denne mf,ten.

Fra kirkens side bgr presten vektlegge at
minnetalen bide er utformet slik at barn kan
forstfl den, men ogsfl slik at viktige hendelser
som avdpde og etterlatte barn har felles, nev-
nes. N&r mindre barn er til stede, kan presten
senke voksnes angst for at barna skal <Ode-
legge> det seremonielle ved i kommentere
pA hvor godt og viktig det er at barna er med,
og at det ikke gjOr noe om de h@res i kapellet.

Selv om minnesamveret etter bisettelsen/
begravelsen er mindre brukt i senere flr, er
det fremdeles vanlig at pargrende, slektnin-
ger og naere venner samles etterp&, spesielt
pi landsbygda. Barn skal ha muligheten til fl
delta i minnesamvaret, da det der tradisjo-
nelt snakkes om den betydning den dgde har
hatt for de som lever tilbake, og fordi gode,
hyggelige minner og episoder knyttet til
avdpde trekkes frem, minner som kan vpre
viktige for barnets forstielse og respekt for
den avdode.

Rituelle markeringer kan senere knyttes til
spesielle merkedager og hgytider. Ritualene
kan bflde kanalisere religiose folelser, og
tjene som konkrete festepunkt for savn,
lengsel og sorg. Mange barn og unge deler
troen pi at de skal gjenforenes med den dgde
i livet etter dette. selv de som ikke finner
trgst i andre sider ved religion. Gjennom de
rituelle markeringene kan fplelser uttrykkes
direkte gjennom handling og det kan bygges
bro i savnet.
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Ritualer nir den dgde ikke finnes?
Dersom den dode ikke finnes, blir bruk av

ritualer av sardeles stor betydning. I slike

tilfeller er det enda vanskeligere for barn og

voksne i forsti at den d6de er borte for all-
tid, og fantasier om at han eller hun kanskje

leverit eller annet sted, f. eks' er blitt syk,

har hukommelsestap, har svomt i land for i
smrte et nytt liv o.1. fir en frodig grobunn
(Hodgkinson & Stewart, 1988). I nordisk
iokelro har en ogsi trodd at de som drukner
oe ikke finnes og som derfor ikke er begra-
uIt "t 

ute av stand til i hvile i fred, og vil
gjensoke de etterlatte (Haga, 1985). Det er

iite sa rart at sorgen i slike tilfeller kalles

hvilel@s. Sgking etter den d6de og hvilelos
sorg kan begrenses gjennom ritualer som

bekrefter dodens realitet, selv om tvilen hos

etterlatte barn og voksne fortsetter hos

mange.
De rituelle markeringene vil da vare en

stadfestelse av at den savnede ikke kommer
tilbake. Oftest er den dode savnet pi sjOen i
slike situasjoner, og dab4r den rituelle mar-
keringen skje der, f.eks. ved at prest leder en

minneseremoni, f$r blomster eller blomster-
krans, eller noe barnet har laget eller tatt med
senkes eller kastes pfl sjgen, vannet eller
elven. Seremonien b0r finne sted nrermest
mulig det antatte dgdssted, da dette gir hand-
lingen st6rst symbolsk kraft. Om familien
bor ved vannet kan seremonien legges til
vannkanten, slik at de har et sted fl gi til for
senere minnesmarkeringer. De kan selv lage
et konkret markeringssted i form av en sten,
plante eller et tre o.l. slik at barn og voksne
har et sted fl gi til, i tillegg til eventuelt kors/
sten pi en kirkegflrd.

Ritualbruk innen barnehage og skole
I noen situasjoner er det aktuelt i inkludere

naere venner av en skoleelev i syning av den
dode, i forstflelse med avdodes familie. Der-
som den d6de ligger i hjemmet er det noen
steder tradisjon for at alle som Onsker det kan
passere forbi den ipne kisten. Der dette er tra-
disjon bor en selvfglgelig fplge tradisjonen,
men f6lge de retningslinjer for forberedelse
som er nevnt tidligere. Det vil vare naturlig
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at larer(e) fglger en gruppe elever under en

slik syning, supplert med foreldre.
Dersom syning skal skje pfl sykehus, bire-

hus eller kapell o.l. bpr det foretas en vurde-
ring av hvilke barn som skal delta. Nare
venner er selvskrevne dersom de gnsker det,
men ogsi hele klassen kan ffl anledning til i
delta, dersom de over tid har kjent og gitt
sammen med eleven i klassen. Utvidelse av
gruppen til i gielde elever fra andre klasser
eller til hele skolen bor imidlertid gjpres med
varsomhet, da mer perifere kjente kan
komme for nysgierrighetens skyld eller fordi
det utvikles en form for <<massesuggesjon>.

I ungdomsgrupper kan det komme sterke
reaksjoner under syningsseremonier. Det er
derfor viktig med voksen stgtte, at larere,
prest og/eller foreldre er tilstede. Visningen
kan ledsages av noen ord fra en eller flere av
elevene, minneord fra lerer, og mulighet for
konkretisering av avskjeden ved at elever/
venner legger blomster, brev o.l. i eller pi
kisten. Etter en venns eller klassekamerats
dod er bide forskolebarn og skoleelever
selvskrevne deltagere under begravelsen,
men voksen stdtte anbefales.

Ved siden av disse offentlige ritualene,
kan mer individuelle eller gruppeutformede
ritualer benyttes i barnehagen eller skolen
(se Dyregrov, 1989, 1993 og Dyregrov &
Raundalen, in press).

Skolebarn, spesielt ungdommer, har spesi-
ell nytte av rituelle markeringer pi skolen.
Etter en klassevenns dgd kan den dodes pult
benyttes som konkret markeringssted. Her
kan en duk legges pi, eller den kan dekoreres
med tegninger fra elevene. Bilde av den d6de
kan settes pi pulten, eventuelt sammen med
andre ting fra den dOde (slgydarbeider, o.l'),
og levende lys kan brenne i skoletiden frem til
begravelsen. Pi merkedager som fglger i peri-
oden fra dgdsfall frem til skoleavslutning for
6ret (f. eks. elevens fgdselsdag, Allehelgens-
dag) kan ogsi lys brenne pi pulten.

Stprre barn benytter det vi kan kalle spon-
tanritualer, f.eks. nflr de i samlet flokk gir til
et ulykkessted med tente lys (eller de tenner
lys pi stedet) og legger ned blomster. Slike
ritualer kan ogsi kalles terapeutiske ritualer
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fordi det er tydelig at deltagerne finner trgst i
slike felleshandlinger. Slike ritualer skal
ikke overtas eller styres av voksne, men
voksne kan legge forholdene til rette for
dem, respektere og oppmuntre dem.

<<De tok vekk korset vi hadde satt opp sA alt for
fort - det mi ha vart vegvesenets folk som
giorde det. Kunne de ikke ha latt det sti der en
stund?>>

Ogsfl i forbindelse med skoleirets avslut-
ning kan en rituell markering i form av lys-
tenning, noen minneord, og felles utbering
av pulten tjene som et konkret uttrykk for
savn av en medelev. Passering av avdgdes
fodsels- eller dodsdag kan markeres i klasse-
rommet eller ved at klassen gir til gravstedet
for i legge ned blomster.

Spontanritualer og terapeutiske ritualer
Mens syning, bisettelse og begravelse

utgjgr ritualer utformet over tid i et sosialt og
kulturelt fellesskap, kan ritualer anvendes
spontant av grupper slik som nevnt nir ven-
ner i samlet flokk gir til et ulykkessted med
tente fakler for deretter 6 markere stedet pi
ulikt vis, eller nir et sgrgende folk tenner lys
og setter i sngen utenfor en nettopp avdfld
konges slott. Slike spontanritualer benyttes
av gruppen for i fellesskap i markere, sym-
bolisere og uttrykke gjennom handling det
tap de har lidd og de fplelser dette har skapt.
Utformingen av spontanritualer vil pflvirkes
av den informasjon som utveksles etter slike
hendelser i og mellom lokalsamfunn, samt
av det som formidles giennom media. Imid-
lertid vil barn og ungdom i stor grad kunne
pivirke og utvikle spontane, lokale sym-
bolske handlinger eller ritualer.

Sikalte terapeutiske ritualer nyttes av
mentalt helsepersonell for i hjelpe barn og
ungdom til i igangsette eller avslutte sorg nir
sorgen ikke kommer i gang eller den ikke gir
over, eller om den har blitt komplisert. I slike
situasjoner foreskriver terapeuten ritualer
som gis en individuell eller familiemessig
utforming, f. eks. gjennom bruk av
avskjedsbrev, lystenning, ord som sies til
avdgde i samtaletimen eller ved besOk pi
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gravsted eller ulykkessted. Gjennom sym-
bolske handlinger eller ritualer hjelpes barnet
eller ungdommen til fl bearbeide sider ved
sorgen som i liten grad er mulig ved samtale
alene. Lesere henvises til bl.a. Rando (1984),
Reeves & Boersma (1989-90) og van der Hart
& Grossens (1987) for en mer omfattende be-
skrivelse av terapeutiske ritualer.
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